SLAVONIJA in KOPAČKI RIT
Pred vami je trodnevni izlet po Slavoniji in Vojvodini.Spoznavali bomo mesta, njihovo zgodovino in odlično
kulinariko, videli največji konjerejski center na Hrvaškem in se zveče zabavali ob zvokih glasbenikov.
Povdarek izleta je na obisku vrfejnega centra Lipicancev in sprehodu po najlepšem naravnem parku
Vojvodine - Kopački rit. Zajema površino kar 17.700 ha, od tega 8.000 ha zoološkega rezervata.
Potovanje po naši bivši YUGI, s kančkom nostalgije ob odlični kulinariki in seveda povdarkom na strokovnih
ogledih v spremstvu lokalnih vodnikov.

PROGRAM TRODNEVNEGA POTOVANJA:

ĐAKOVO

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00 uri. Vožnja mimo Zagreba in Slavonskega Broda do prvega postanka za ogled - ĐAKOVO. Tu si bomo pod vodstvom
njihovega vodnika ogledali Katedralo in Škofijski dvorec ter Mestni zgodovinski muzej. V nadaljevanju sledi obisk državnega vzrejnega centra
Lipicancev - ĐAKOVAČKA ERGELA. Center je bil ustanovljen leta 1506 in danes ima 176 čistokrvnih Lipicancev. Po centru nas bo popeljal njihov
vodnik. Vsi ljutitelji Lipicancev boste zagotovo prišli na svoj račun
2. DAN:
Po zajtrku si bomo pod vodstvom lokalnega vodnika ogledali največje znamenitosti mesta v “TVRĐI”, ki je srce starega Osijeka. Poseben povdarek je
na ogledu katedrale. Čas boste imeli tudi za samostojne oglede, popoldan pa vožnja do mesta ILOK kjer si bomo ogledali največjo vinsko klet na
Hrvaškem “Iločki podrum”. Vso razlago in degustacijo bo vodil njihov enolog. Povratek v hotel in večerja ob zvokih žive glasbe.

3. DAN:
Po zajtrku ogled krajinskega parka KOPAČKI RIT, ki je posebnost v Evropi zaradi izjemno bogate flore in faune. Lokalni vodnik nas bo
seznanil z vso zgodovino ob video predstavitvi, podali pa se bomo tudi na ogled delčka parka, ki se razprostira na površini 17.700
hektarov z ladjico v trajanju ene ure, obiskali pa bomo tudi znameniti DVOREC TIKVEŠ. Še kosilo in nato povratek do doma, kjer
bomo v poznih nočnih urah.

OSIJEK

LIPICANCI

KOPAČKI RIT

CENA:
179,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
209,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
KOPAČKI RIT

CENA vključuje najsodobnejši prevoz, vse takse za ceste, DDV, 2 x polpenzion v hotelu 3*, kosilo zadnji dan, vstopnino in strošek
degustacije v vinski kleti, vstopnino in strošek ladjice v Kopački rit, strošek lokalnih vodnikov, osnovno nezgodno zavarovanje, strošek
našega vodiča in strošek agencije.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe !
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
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